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1. Preàmbul
Les empreses innovadores joves, amb ambició i potencial de creixement, són clau per al
desenvolupament econòmic i social dels territoris. La seva contribució no es limita solament a la
generació de riquesa i ocupació, sinó també a la creació de coneixement i al desenvolupament de
tecnologia i solucions per als nous reptes i necessitats de la societat.
Aquestes joves empreses innovadores af ronten grans desafiaments vinculats al desenvolupament del
producte, del negoci i a l'accés al mercat en les seves etapes inicials. Per a f er-los front necessiten no
sols f inançament especialitzat, sinó també un acompanyament expert que els ajudi a desenvolupar el
seu potencial i millorar la seva capacitat per a atreure inversors i clients.
Per això, des de “CaixaBank, S.A., i la seva f ilial Caixa Emprendedor XXI S.A.U.,”” contribuïm al
desenvolupament de joves empreses innovadores amb alt potencial de creixement proporcionant-los
f inançament i acompanyament expert en les seves primeres etapes i en el seu creixement posterior a
través de DayOne, el servei de CaixaBank per a empreses tecnològiques i inversors.
A més, a través dels Premis EmprendedorXXI identifiquem, reconeixem i acompanyem a les empreses
innovadores de recent creació amb major potencial de creixement. Els Premis EmprendedorXXI
pretenen ser l'impuls d'aquelles empreses que ja han f et els seus primers passos, que els permeti
accelerar el seu procés de creixement i expansió global.
Enguany celebrem el nostre 15è aniversari impulsant l'emprenedoria a Espanya i Portugal. Des de la
seva creació, en 2007, hem acompanyat a 430 empreses que han estat guanyadores en les diferents
edicions i hem repartit més de 6.7 milons d’euros en premis. Els Premis EmprendedorXXI han comptat
també amb el suport de més de 135 entitats que s'han anat sumant a la iniciativa com co-atorgants,
coorganitzadores o col·laboradores, i més de 300 empresaris, inversors, i representants d'entitats
vinculades a l'emprenedoria que participen anualment els 50 comitès i jurats que se celebren a tot
Espanya i a Portugal.
En aquesta quinzena edició, els premis Reptes EmprenedorXXI volen oferir solucions als principals
reptes de la societat de 2021 i a l’entorn econòmic actual.

:
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2. Premis EmprenedorXXI.
Convocatòria 2021
El grup CaixaBank, a través de CaixaBank DayOne, convoca la quinzena edició dels Premis
EmprendedorXXI que identifiquen, reconeixen i acompanyen a les empreses innovadores de recent
creació amb major potencial de creixement a Espanya i Portugal.
Els Premis EmprendedorXXI estan co-atorgats amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a través
de l'Empresa Nacional d'Innovació S.M.E., S.A. (ENISA) a Espanya i amb el Banc BPI a Portugal, i
compten amb el suport d'entitats de ref erència implicades en el suport al desenvolupament de les
empreses innovadores.
Els Premis EmprendedorXXI busquen identificar joves empreses innovadores que, havent tingut uns
primers resultats d'èxit, tenen davant sí un ambiciós pla de creixement i necessiten recursos per a durho a terme.
Les empreses participants opten als següents premis:
-

Premis Regionals a les empreses amb major impacte en el seu territori. Opten a aquest
premi totes les empreses d'un territori independentment del seu sector. Aquest premi està coatorgat a Espanya amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a través de ENISA a Espanya
i amb el Banc BPI a Portugal

-

Premis Reptes EmprenedorXXI a les empreses més innovadores i amb més potencial
per resoldre els reptes plantejats. Les empreses participants hauran de presentar solucions
als reptes de la societat el 2021 i l'entorn econòmic actual. Aquests 8 reptes estan relacionats
amb els sectors més representatius i sensibles a la realitat actual de la societat i l'economia.

Acompanyament internacional
A més d'una dotació econòmica, les empreses guanyadores de la f ase territorial (19 empreses) i la
guanyadora i f inalista dels reptes (12 empreses), gaudiran d'un programa d'acompanyament
internacional en algun dels principals ecosistemes d'innovació mundial. En concret, accediran a el
programa "Moonshot Thinking f or Entrepreneurs" impartit per professorat d'Esade i experts de Silicon
Valley, visitant alguns dels principals hubs d'innovació del món.
Accèssits a la innovació
La iniciativa Premis EmprenedorXXI compta amb el suport de diferents entitats per tal d'atorgar un premi
accèssit a la innovació. La inf ormació sobre els mateixos es comunicarà en la pàgina web dels premis
(www.emprendedorxxi.es) i els seus canals socials.
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Els premis compten amb el suport de l’ambaixada d’Israel a Espanya i Ministerio Adjunto e da Economia
y la Agência Nacional da Inovaçao de Portugal.
Amb motiu del 15è aniversari es lliuraran, a més, dos accèssits especials que tindran una dotació de
15 000 € cada un: el premi Impacte Social a l’empresa amb més influència positiva en la societat i el
premi Deep Tech a la innovació tecnològica més disruptiva.
Per atorgar els accèssits a la innovació es valorarà l'aportació de valor i la capacitat disruptiva de la
innovació proposada, entenent innovació en un sentit ampli (tecnologia, model de negoci, processos,
canals de venda, etc.).

Investors Day EmprendedorXXI
Els guanyadors territorials i els f inalistes i guanyadors dels reptes participaran en l'Investors Day
Emprenedor XXI. Una jornada que té per objectiu posar en contacte a les +30 startups guanyadores
dels Premis EmprendedorXXI amb els principals inversors de l'ecosistema i corporates amb interès en
innovació prevista per al mes de juny.

DayOne Open Innovation Program
Els Premis EmprendedorXXI, a través de CaixaBank DayOne, llançaran el 2021 la 2a edició de la
iniciativa“DayOne Open Innovation Program” en la qual podran participar les empreses que hagin
presentat la seva candidatura en aquesta edició dels Premis EmprendedorXXI.
El DayOne Open Innovation Program, és una iniciativa que pretén acostar l'ecosistema emprenedor a
les dif erents àrees de negoci de l'entitat i desenvolupar conjuntament projectes innovadors. Per fer-ho,
les startups podran presentar les seves solucions a reptes en diferents àmbits, vinculats als 6 reptes de
la 15a edició de Premis EmprendedorXXI
Les empreses escollides treballaran en una prova de concepte o pilot durant un període d'entre tres i
sis mesos amb els equips d'algunes de les divisions de CaixaBank que han donat suport als Premis
EmprendedorXXI i cada startup seleccionada disposarà f ins a 15.000 euros per poder desenvoluparho.
Les condicions específiques d'aquesta iniciativa, així com les bases de participació, dates, reptes, etc
es comunicarà mitjançant publicació en els canals propis de Premis EmprendedorXXI i CaixaBank
dayOne.
L'organització es reserva el dret d'ampliar la dotació en espècie dels premis, mitjançant acords amb
tercers col·laboradors. En aquest cas s'informarà a través de la pàgina web i les xarxes socials dels
Premis EmprendedorXXI.

:
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3. Requisits de participació
Per a presentar-se als Premis EmprendedorXXI, les empreses candidates han de complir els següents
requisits:
•

Ser empreses constituïdes com a persona jurídica amb ànim de lucre (S.A., S.L., Societats
laborals, Cooperatives, Societats Civils) i tenir domicili fiscal a Espanya o Portugal.

•

Haver iniciat la seva activitat
(alta en model 036 d'Hisenda).

•

Els socis f undadors hauran de liderar l'empresa, ostentar un percentatge de participació
majoritari i treballar principalment en ella, així com comptar amb experiència en el sector i amb
vocació de crear equips. (El requisit de participació superior al 50% no aplica a iniciatives de
transf erència tecnològica derivades d'Universitats i centres d'investigació, sempre que l'equip
emprenedor estigui format per perfils tècnics i de negoci)

•

El Premi Regional està dirigit a microempreses i PIMES de base tecnològica i innovadora
de tots els sectors segmentats per territori.

•

Els Premis Reptes EmprenedorXXI a les empreses amb més potencial per solucionar el repte
plantejat està dirigit exclusivament a microempreses i PIMES dels sectors següents:

•

a

partir

de

l'1

de

gener

de

2018

BANCAXXI: La transformació digital i tecnològica del sector financer: la digitalització i
la innovació en producte i servei són un dels principals reptes estratègics del sector
f inancer, així com una major especialització en segments de clients: senior, millenials,
tech companies, comerços. Sota aquest repte, premiarem aquelles solucions
innovadores que aportin valor a l ’oferta de productes i serveis del sector financer (banca
i assegurances).
Sectors potencials: Fintech, insurtech, legaltech, mitjans de pagament, regtech,
ciberseguretat, connectivity&data, blockchain…

•

CIUDADXXI: Cerquem propostes de valor enfocades a com fer que les ciutats i pobles
on vivim siguin més sostenibles (climate change, green energy, Smart mobility, healthy
air), segures (ciberseguretat, traffic free), connectades (dades, mobilitat, IOT, Smart
buildings) i amb mobilitat adaptada.
Sectors potencials: cleantech, energy, proptech, mobility, cibersecurity, connectivity &
data…
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•

PLANETAXXI: La sostenibilitat com la palanca d ’acció contra el problema
mediambiental i el repte de f renar el canvi climàtic. Volem trobar les millors solucions
que puguin ajudar a deixar un planeta millor per a les noves generacions, els nostres
boscos, els nostres mars, la lluita activa contra els residus plàstics i els materials
alternatius. Propostes innovadores que ajudin a trobar la millor solució als reptes
plantejats en la cerca d ’un estil de vida menys agressiu amb els recursos naturals.
Sectors potencials: cleantech, reciclatge, energia, sostenibilitat…

•

SEMILLAXXI: Cerquem solucions tecnològiques relacionades amb la producció
agropecuària, tecnologia i productes per a la indústria agroalimentària, la transformació
i l’elaboració de productes agrícoles i alimentaris, per establir una producció més
ef icient, efectiva, sostenible i saludable en aquesta indústria.
Sectors potencials: agricultura, alimentació, health, SaaS, maquinària, biotech...

•

SILVERXXI: Volem assegurar l’envelliment actiu i una vida llarga i sana a través de la
tecnologia. Sectors potencials: agetech, ciències de la vida, e-health, mobilitat reduïda,
turisme sènior, sports, medical devices, fitness,...

•

VIVEXXI: Un dels sectors que més està patint per la crisi de la COVID-19 és el sector
turístic i l’hostaleria. En aquesta categoria cerquem solucions que ajudin a la reactivació
del sector, nous models de negoci innovadors i més sostenibles i solucions que
contribueixin a digitalitzar-lo.
Sectors potencials: turisme, hotels, restauració, travel, retailtech, lleure, VR/AR...

El concurs està destinat a empreses base tecnològica i digital, amb un alt potencial de creixement
i models de negoci escalables i innovadors, entenent-se la innovació en un sentit ampli (producte,
processos, model de negoci, etc.

Queden explícitament exclosos:
- els autònoms
- les empreses considerades com a “grans empreses” segons la Comissió Europea, és a
dir, que tinguin més de 250 empleats i que facturin més de 50 milions d'euros a l'any o el balanç
general anual del qual sigui superior a 43 milions d'euros, o les empreses en les quals més del
25% del capital sigui ostentat per una o més empreses considerades com a grans segons
l'anterior definició.
Les empreses que hagin resultat premiades en edicions anteriors no poden optar al mateix
guardó, però sí que poden presentar-se i competir en altres categories i als accèssits.
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4. Presentació de candidatures
La presentació de candidatures als Premis es realitzarà exclusivament en línia a través de la pàgina
web dels Premis EmprendedorXXI on s'habilitarà un link per a accedir a la plataf orma de registre de
candidatures. La pàgina web dels Premis és: http://www.emprendedorxxi.es.

Més concretament es deu:
• Emplenar el formulari de sol·licitud, i
• Adjuntar la documentació acreditativa del compliment de les bases, la resta d'informació obligatòria,
així com la informació opcional que es consideri oportuna.
El període de presentació de candidatures comença el dimarts, 2 de novembre de 2020 a les 9.00 a.
m. i f inalitza el divendres, 10 de desembre de 2020 a les 6.00 p. m. (tots els horaris s'indiquen en
GMT+1).

L'organització es reserva el dret de modificar les dates d'obertura i tancament del període de presentació
de candidatures. En aquest cas s'informarà a través de la pàgina web i de les xarxes socials dels Premis
EmprenedorXXI.

5. Criteris de valoració
Per a la valoració de les candidatures es tindran en compte els següents criteris:
- Equip: Compromís, dedicació i risc assumit per l'equip emprenedor; adequació de
l'experiència/formació de l'equip a les necessitats del negoci; composició de l'equip i capacitat
d'atreure talent; motivació; existència de Consells i perf il dels experts, percentatge de
participació en la societat de l'equip fundador, etc.

- Model de negoci: Cadena de valor i monetització del model de negoci; anàlisi de la
competència; capacitat d'aconseguir clients; pla comercial i de màrqueting; potencial i capacitat
d'internacionalització; capacitat o probabilitat de disposar dels recursos necessaris per a
implementar el pla de negoci; coherència interna i històrica de les projeccions financeres, etc.

- Ambició: Grandària i projecció de creixement del mercat accessible; escalabilitat; competència
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existent i esperable; concentració de clients; ambició i solidesa de les projeccions de vendes;
marge brut esperable; generació de llocs de treball, etc.

- Innovació: Grau d'innovació del producte o servei; anàlisi adequada de les necessitats del
client; avantatges competitius i barreres d'entrada; posicionament respecte a la competència,
adequació de la seva proposta de valor a la transformació i impacte en el seu sector, etc.

- Històric: Facturació i/o f inançament aconseguit; resultats obtinguts respecte als recursos
emprats, etc.

Per als Premis a la millor empresa de la seva regió es valorarà, addicionalment als criteris anteriors, la
vinculació i l'impacte de l'empresa en la regió. Per a la categoria de reptes EmprenedorXXI, es valorarà
a més l'encaix de la proposta amb el repte plantejats, l'estat de desenvolupament del projecte i el
potencial d'impacte en el repte plantejat.

6. Procés de selecció

Gràfic. Procés de selecció PEXXI
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Valoració i puntuació de candidatures
1. Anàlisi d'elegibilitat. Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds es revisen les
candidatures. Aquesta revisió se centra en confirmar que les candidatures s'ajusten al perfil
d'empresa objectiu dels Premis i que compleixen els requisits de participació detallats en aquestes
bases, molt especialment quant al seu component d'innovació. Les candidatures que no s'ajustin
als requisits de participació es descarten del procés.
2. Puntuació. Les sol·licituds es revisen i puntuen sobre la base de la informació facilitada en el
f ormulari de candidatura i a la documentació adjuntada. Les sol·licituds són avaluades en remot
per avaluadors independents que les puntuen conforme a unes taules de valoració
estandarditzades que inclouen més de 20 criteris.
3. Elaboració de rànquings. Una vegada finalitzat el procés de valoració inicial, les candidatures
s'ordenen per puntuació i es generen els diferents rànquings per territori o sector que són remesos
als òrgans de selecció corresponents.

Procés de selecció dels Premis Regionals
4. Comitès Tècnics: Els Comitès Tècnics estan formats per representants dels co-atorgants dels
Premis EmprendedorXXI, de les entitats organitzadores de cada territori, i experts en l'ecosistema
emprenedor (emprenedors d'èxit, business angels, Venture capital). El Comitè Tècnic analitza les
candidatures presentades, les puntuacions atorgades, i selecciona les empreses que es
presentaran davant el Jurat autonòmic. Sempre que sigui possible, el Comitè Tècnic sol·licitarà la
presentació i defensa de la candidatura per part de l'empresa que està competint i en alguns casos,
pot organitzar sessions de preparació dels pitch per als finalistes. L'assistència a aquestes sessions,
en el cas d'organitzar-se, és obligatòria per romandre en el procés.
5. Jurats i actes de lliurament: Els Jurats designen a l'empresa guanyadora de cada comunitat. Els
Jurats autonòmics estan integrats per membres representants dels co-atorgants, representants
institucionals, inversors, empresaris de prestigi, emprenedors d'èxit i antics guanyadors dels Premis
EmprendedorXXI. El Jurat estarà presidit per CaixaBank i el co-atorgant. El Jurat requereix la
presentació i def ensa de la candidatura per part de l'empresa que està competint. A més, poden
organitzar-se sessions de preparació dels pitch per als finalistes. L'assistència a aquestes sessions,
en el cas d'organitzar-se, és obligatòria per a romandre en el procés. La decisió del Jurat és
inapel·lable i es fa públic l'Acte de lliurament dels Premis EmprendedorXXI, que pot tenir lloc aquest
mateix dia o en data posterior. L'Acte d'entrega tindrà lloc durant el DayOne Innovation Summit
assignat a les CCAA. Tots els participants que hagin estat nomenats finalistes es comprometen a
assistir. Els actes d'entrega se celebraran en f ormat hibrido en el primer quadrimestre de 2022 i les
dates exactes es publicaran en el web dels Premis (http://www.emprendedorxxi.es).
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Procés de selecció dels Premis Reptes EmprenedorXXI
6. Comissió d'Avaluació: La Comissió d'Avaluació està integrada per representants de les entitats
organitzadores, co-atorgants especialistes en valoració d'empreses i les àrees de CaixaBank
ambaixadores dels Premis EmprenedorXXI i selecciona, en cada un dels reptes, les empreses que
s'elevaran a cadascun els comitès tècnics - Jurat dels Reptes EmprenedorXXI

7. Comitès Tècnics - Jurats dels Reptes: Els comitès tècnics - Jurats dels reptes plantejats estan
compostos per professionals de ref erència de la indústria i de el sector, inversors especialitzats i
representants institucionals. Els comitès tècnics- Jurats se celebraran al maig de 2022 i
seleccionaran l'empresa guanyadora i una f inalista de cada repte. Les empreses presentaran la
seva candidatura davant el Comitè- Jurat en un f ormat de pitch més un torn de preguntes. La decisió
de Comitè - Jurat és inapel·lable i es farà públic durant l'acte de lliurament.
Prèviament als Comitès- Jurat s'organitzaran sessions de formació i networking amb membres de
l'ecosistema per als f inalistes. La no assistència al Comitè- Jurat o a les sessions de preparació
prèvies comportarà l'exclusió del procés de selecció.
8. Acte de lliurament : L'acte de lliurament dels premis als 6 reptes està previst que se celebri durant
el mes de juny de 2022, dins del marc del DayOne Innovation Summit ReptesXXI, en un lloc i una
data pendents de confirmació.

Aspectes generals del procés de selecció
L'organització es reserva el dret de modificar qualsevol data de comitès, jurats o actes de lliurament
prevists en aquestes bases, així com ajustar el procediment en el procés de selecció si es
considerés necessari. En tal cas s'inf ormarà a través de la pàgina web
(http://www.emprendedorxxi.es) i per correu electrònic a les entitats organitzadores i
col·laboradores.
En cas que la qualitat de les candidatures no es consideri suficient, l'organització pot modificar el
nombre de candidatures que superen una f ase o s'eleven als comitès i jurats corresponents, així
com declarar el premi desert.
Els costos de desplaçament i allotjament de les empreses convocades als Comitès i Jurat dels
premis reptes EmprenedorXXI són assumits per l'organització (1 representant per empresa).
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7. Premis
A través dels Premis EmprendedorXXI, els organitzadors i els coatorgants desitgen contribuir de
manera decisiva a l'impuls de les empreses i per a això, més enllà de la dotació econòmica, els premis
of ereixen programes d'acompanyament i accions per a incrementar la seva visibilitat davant els socis
clau per al seu f utur.

Totes les empreses participants poden optar als següents premis:

Premis Regionals a les empreses amb major impacte en el seu
territori
Les 17 empreses guanyadores de la competició a Espanya (1 empresa guanyadora en cada comunitat)
i les 2 empreses guanyadores a Portugal (1 empresa guanyadora per cada regió) seran reconegudes
com les empreses de major potencial de creixement en la seva regió i rebran:

- Una dotació econòmica de 6.000€ 1.
- Accés a un programa d'acompanyament internacional.
- Participació en l’Investors Day EmprendedorXXI
- Acompanyament mentoring especialitzat

Premis Reptes EmprenedorXXI: a les empreses amb major
potencial per solucionar els reptes plantejats
Les 6 empreses guanyadores sectorials (1 empresa guanyadora en cada repte) seran reconegudes
com que ha presentat la millor solució al repte plantejat, i rebran una dotació econòmica 2:
o

25.000€ a la guanyadora de cada repte:
o BANCAXXI: La transformació digital del sector financer.
o CIUDADXXI: Les noves ciutats: més sostenibles, segures, connectades i
adaptades.
o PLANETAXXI: La sostenibilitat mediambiental, un planeta millor per a les noves
generacions.

1

Tots els premis estan subjectes a les retencions corresponents i ingressos a compte que procedeixin si escau. És responsabilitat
del guanyador, en tot cas, declarar el premi segons sigui procedent en l'impost al qual estigui subjecte. Els premis en metàl ·lic
seran abonats mitjançant transferència a un compte corrent de CaixaBank o BPI amb titularitat de l'empresa premiada.
Tots els premis estan subjectes a les retencions corresponents i ingressos a compte que procedeixin si escau. És responsabilitat
del guanyador, en tot cas, declarar el premi segons sigui procedent en l'impost al qual estigui subjecte. Els premis en metàl·lic
seran abonats mitjançant transferència a un compte corrent de CaixaBank o BPI amb titularitat de l'empresa premiada.
2

o SEMILLAXXI: Transformació digital i innovació en el sector agroalimentari.
o SILVERXXI: Assegurar l’envelliment actiu i una vida llarga i sana a través de la
tecnologia.
o VIVEXXI: Digitalització, nous models de negoci i reactivació del sector hoteler,
restauració, turisme i lleure.
o Participació en l’Investors Day EmprendedorXXI
o Acompanyament mentoring especialitzat
Les 6 empreses guanyadores (1 empresa guanyadora en cada repte) i les 6 empreses f inalistes (1
empreses per cada sector) tindran accés a un programa d'acompanyament internacional.

Programa internacional d’acompanyament a empreses
A més de la dotació econòmica del premi, les 19 empreses guanyadores del premi regional, les 6
guanyadores del premi de cada repte (1 empresa de cada repte) i les 6 empreses f inalistes de cada
repte (1 empreses de cada repte) tindran accés a un programa d'acompanyament internacional.
Les empreses participaran en el programa “Moonshot Thinking for Entrepreneurs” organitzat per ESADE
en col·laboració amb experts de Silicon Valley, i inclourà una estada internacional en algun dels
principals concentradors d'innovació del món. El programa està previst per al mes de Juliol de 2022, i
podrà estar subjecte a canvis segons evolució i recomanacions de la COVID-19.

Suport internacional i accèssits a la innovació
La iniciativa Premis EmprendedorXXI compta amb el suport de diferents entitats internacionals. La
inf ormació sobre els mateixos es comunicarà en la pàgina web dels premis (www.emprendedorxxi.es)
i els seus canals socials.
Els premis compten amb el suport de l’ambaixada d’Israel a Espanya i Ministerio Adjunto e da Economia
y la Agência Nacional da Inovaçao de Portugal.
Per a atorgar els accèssits a la innovació es valorarà l'aportació de valor i la capacitat disruptiva de la
innovació proposada, entenent innovació en un sentit ampli (tecnologia, model de negoci, processos,
canals de venda, etc.).
Els promotors dels Premis EmprenedorXXI remetran les candidatures que opten a l’accèssit a l’entitat
que l’atorga, que seleccionarà i proposarà l’empresa guanyadora. Així mateix, es reserva el dret de
declarar desert l’accèssit. L’entitat atorgant de l’accèssit pot sol·licitar inf ormació addicional i fer
entrevistes, presencials o telefòniques, amb les empreses candidates.
Amb motiu del 15è aniversari es lliuraran, a més, dos accèssits especials que tindran una dotació de
15 000 € cada un: el premi Impacte Social a l’empresa amb més influència positiva en la societat i el
premi Deep Tech a la innovació tecnològica més disruptiva.

Investors Day EmprenedorXXI
Totes les empreses guanyadores de la 15ena edició dels Premis EmprenedorXXI podran participar a
les sessions “Investors Day EmprenedorXXI” per tal de posar-se en contacte amb els principals
inversors i corporacions amb interès en innovació. Les dates i els f ormats es comunicaran a les
empreses guanyadores arribat el moment de la celebració d’aquestes jornades.

Programa DayOne Open Innovation
Els Premis EmprendedorXXI, a través de CaixaBank DayOne, llançaran en 2021 el programa “DayOne
Open Innovation” a f i de seleccionar una empresa de cada vertical sectorial en el qual es llanci un repte
amb la qual realitzar un pilot amb una àrea de negoci del grup CaixaBank. Els reptes específics es
presentaran durant 2021, així com els detalls i condicions de participació en aquest programa.
L'empresa seleccionada de cada sector obtindrà fins a 15.000€ per a realitzar un pilot amb CaixaBank.
Les condicions legals per a participar en aquest programa es publicaran en la pàgina web de DayOne
(www.dayonecaixabank.com) i Premis EmprendedorXXI (www.emprendedorxxi.es). DayOne i Premis
EmprendedorXXI comunicaran a les empreses participants dels Premis EmprendedorXXI l'obertura
d'aquesta convocatòria, a la qual podran optar en cas que compleixin els requisits de
participació.Sesions formatives online per a totes les candidatures

Sessions formatives online per a totes les candidatures
A més, tan sols per presentar la teva candidatura als Premis EmprenedorXXI, les empreses candidates
tindran accés a 3 sessions formatives en format webinar sobre algunes de les temàtiques que susciten
més interès per als emprenedors com ara el f inançament, l’storytelling o el lideratge. Aquestes sessions
tindran lloc durant els mesos de novembre de 2021 a gener de 2022.

8. Confidencialitat, Publicitat
enviament de Newsletter.

i

Els premis són atorgats formalment per Caixa Emprenedor XXI S.A, co-atorgats per l'Empresa Nacional
d'Innovació S.M.E., S.A. (ENISA) del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a Espanya i el Banc BPI a
Portugal, i gestionats per CaixaBank SA a través de DayOne, la seva divisió per a empreses
tecnològiques i els seus inversors.

Confidencialidad
Es garantirà la confidencialitat de les candidatures presentades durant tot el procés. En qualsevol cas,
es podran difondre les característiques generals d'aquestes i, en el seu moment, el nom dels projectes
guanyadors, el seu logo, activitat i principals assoliments, així com les persones integrants de l'equip
promotor.
Caixa Emprenedor XXI S.A.O. informa que:
a) Per a la gestió dels Premis no es tindrà accés a dades de caràcter personal, a excepció de les Dades
de Contacte de les empreses candidates als Premis, segons es def ineixen en l'apartat següent.
b) Dades dels representants de les persones jurídiques.
Les dades dels representants, empleats o altres persones f ísiques que actuïn en nom o a compte de
les empreses candidates i que siguin facilitats per aquestes a Caixa Emprenedor XXI S.A.U. (això és,
dades de contacte professional, càrrec desenvolupat en l'entitat/empresa i, si escau, poders per actuar
en el seu nom i representació - les “Dades de Contacte”), seran tractades en base a l’interès legítim de
Caixa Emprendedor amb la f inalitat de mantenir relacions amb la persona jurídica a la qual of ereixen
serveis, tal i com s’estableix a l’article 19 de la Llei Orgànica 3/18, de Protecció de Dades (LOPD). En
particular, seran tractades amb la f inalitat de gestionar aquestes bases amb la f inalitat de gestionar
aquestes bases, que podrà incloure la comunicació d'aquestes dades als Comitès Tècnics i al Jurat,
segons es defineixen en aquesta bases, i a les entitats organitzadores i co-atorgants dels Premis, per
tal de poder analitzar i avaluar les candidatures presentades, així com, si escau, per complir amb les
obligacions normatives imposades a Caixa Emprenedor XXI S.A.U. durant la vigència dels mateixos.
Una vegada finalitzada la vigència, les dades seran conservats (tal com indica la normativa), als únics
ef ectes de complir amb les obligacions legals requerides i per a la f ormulació, exercici o def ensa de
reclamacions, durant el termini de prescripció de les accions derivades d'aquestes bases.
COVID-19).
c) Caixa Emprendedor XXI, com a f ilial del Grup CaixaBank, pot compartir la informació obtinguda de
les empreses participants amb CaixaBank S.A., amb la f inalitat d’analitzar la inf ormació aportada pels
participants dins del marc dels Premis EmprenedorXXI i adaptar la seva oferta comercial de productes
i serveis a l’ecosistema emprenedor.
d) Caixa Emprendedor XXI col·labora amb escoles de negoci i universitats en la generació de
coneixement rellevant sobre l’estat i l’evolució de les iniciatives emprenedores amb alt potencial de
creixement a Espanya, a partir de la inf ormació generada a través dels Premis EmprenedorXXI. Amb
aquesta f inalitat, Caixa Emprendedor XXI S.A. cedeix dades únicament per a f ins d ’investigació, la

publicació de resultats agregats i anònims, i sempre exclou la inf ormació de caràcter personal abans
de proporcionar aquesta informació.
El titular de les dades podrà exercir els drets, d'acord amb la normativa d'aplicació, a través de la
següent adreça: premio@emprendedorXXI.es
Així mateix, podrà dirigir aquelles reclamacions derivades del tractament de les seves dades a l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Publicitat de les nominacions dels premis
Les empreses guardonades i nominades podran f er publicitat d'aquesta condició en capçaleres,
anuncis i memòries, especificant l'any en què van ser premiades i si es tracta d'empreses guanyadores
o nominades; així com publicar o difondre la concessió dels Premis en qualsevol mitjà de comunicació.
Les entitats organitzadores i atorgants faran publicitat de les empreses premiades i nominades amb la
deguda rellevància, en els mitjans nacionals i/o regionals que es considerin més adequats i en totes
aquelles plataformes on es requereixin exemples d'excel·lència i bones pràctiques en l'àmbit de la
innovació.

Newsletter “Emprendedor XXI”
Caixa Emprendedor XXI elabora una newsletter amb contingut rellevant per a l’ecosistema emprenedor
com ara esdeveniments, articles d’opinió, entrevistes a experts, entre d’altres.
Si desitja rebre la newsletter a l’adreça de correu electrònic facilitada en el procés de registre de la seva
candidatura pot sol·licitar-ho al formulari d’inscripció.
Les dades tractades són dades identificatives (dades de contacte com ara el nom, cognoms i correu
electrònic). La base jurídica per al tractament d’aquestes dades és la relació contractual que es genera
amb la seva sol·licitud.
Aquestes dades es podran comunicar a les autoritats i als organismes públics per al compliment d’una
obligació legal requerida, així com a proveïdors de serveis i a tercers necessaris per a la gestió i
l’execució de les comunicacions.
Les dades seran tractades sempre que no es revoqui la sol·licitud i es conservaran durant el termini de
prescripció de les accions legals que hi corresponguin als únics efectes de complir amb les obligacions
legals requerides, i per a la f ormulació, l’exercici o defensa de reclamacions.

Acceptació de les bases
La participació en el Concurs implica l'íntegra acceptació de les presents bases, la interpretació de les
quals correspon al jurat corresponent en cada fase.
Qualsevol incompliment dels terminis o procediments reflectits en aquestes bases privarà al participant
del gaudi dels premis.

Con formato: Catalán

